
1
Ja rd im Cambur i

JORNAL euamomeubairro | EDIÇÃO EAMB/0021 E 0022 - ANO III | MAIO E JUNHO DE 2017 | VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO

w w w . e u a m o m e u b a i r r o . c o m

N
Ã

O
 J

O
G

U
E

 E
S

S
E

 IM
P

R
E

S
S

O
 E

M
 V

IA
S

 P
Ú

B
LI

C
A

S
. -

 L
ei

a 
e 

re
p

as
se

 p
ar

a 
ou

tr
o 

le
ito

r.

Sabores do Bairro

>  PÁG. 6

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

>  PÁG.4

>  PÁG.3

Dietas Low-carb e 
Paleolítica: existe 
diferença?

A influência dos youtubers 
na vida dos adolescentes
Entrevista com Whinderson Nunes

Balão intragástrico é 
alternativa para quem deseja 
perder peso

Café de Negócios - Eu Amo Meu Bairro: 
oportunidade de network entre empresários 
de Jardim Camburi



2 euamomeubairro - Maio/Junho - 2017

Agosto de 2015 marca o lançamento do jornal impresso euamomeubairro em comemoração 
aos  04 anos de existência do portal de notícias www.euamomeubairro.com, sendo mais uma 
ferramenta de utilidade pública disponível para moradores e transeuntes de Jardim Camburi, e 
para pessoas interessadas em assuntos do bairro.  Somos um negócio social e nosso objetivo é 
apresentar e contribuir com informações úteis com matérias atualizadas. 

Diretor Executivo e Editor chefe: Georgia Noronha (MTB3164-ES)
Revisão: Michelle Baptista
Comercial:  comercial@euamomeubairro.com - (27)99939-6748

Sugestão de pauta:  faleconosco@euamomeubairro.com
Portal de notícias:  www.euamomeuba i r ro .com
Facebook:  fb.com/euamomeubairro Instagram:  euamomeubairro 
Twitter:  euamomeubairro1   issuu:  issuu.com/euamomeubairro1 - Impresso elaborado e produzido por Eu Amo Meu Bairro-

Espaço empreendedor

Quero 
falar

Jackeline Leal
é Psicóloga, Coach de Carreira e 

Consultora em RH
contato@jackelineleal.com.br

Jackeline 
Leal

Nunca desista dos seus sonhos
 Você já parou para pensar 
na quantidade de vezes que prefe-
riu abandonar os seus objetivos e 
sonhos? 
  Nos últimos tempos, eu te-
nho me dedicado muito ao estudo 
deste tema e tenho percebido que 
a maioria das pessoas com as quais 
converso, não fracassam ao abrir 
o seu próprio negócio ou ao esco-
lher seguir uma profissão/carreira 
em detrimento de outra, na verda-
de elas escolhem desistir.
 Quando desistimos de algo 
assumimos levar conosco a frus-
tração de um sonho não concre-
tizado e quando desistimos não 
fazemos isso por nada, geralmen-
te fazemos por medo, seja ele de 
errar, seja de não agradar àqueles 
que são importantes para nós, ou 
até mesmo por medo de fracassar. 
 O medo é uma emoção 
que tem como objetivo nos aler-
tar frente a situações que podem 
representar algum tipo de perigo, 
então, ter medo e ainda aquele 
friozinho na barriga é algo bom e 
faz parte do processo, pois quan-

do ele vem, tem o intuito de nos 
convidar a pensar um pouco mais 
antes de agir, sendo possível assim 
planejar nossas ações e prevenir 
nossos passos futuros.
  O medo só se torna preju-
dicial quando nos aprisiona e faz 
com que enxerguemos as “pedras 
pelo caminho” maiores do que 
realmente são. Sendo assim, por 
mais que pareça que apenas você 
tem dificuldades, não se deixe en-
ganar, elas são mais comuns do 
que você imagina e todos nós es-
tamos sujeitos a tê-las, a grande 
diferença está na forma com que 
você escolhe agir frente aos pro-
blemas que vão surgindo durante 
a sua caminhada. 
  Portanto, antes de aban-
donar algo que você deseja mui-
to, questione-se para observar se 
você está sendo realista ou desis-
tindo por medo do desconhecido, 
do que estar por vir. 
  Lembre-se ainda de que 
você só vai saber se não daria cer-
to, se você tentar!
  Pense nisso! 

Expediente:

SUGIRA 
PAUTA

CONTATO@EUAMOMEUBAIRRO.COM

VISITE NOSSO PORTAL DE 
NOTÍCIAS:

WWW.EUAMOMEUBAIRRO.COM

Editorial
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Youtuber: uma função 
influente no meio dos 
adolescentes

Conversamos com dois 
adolescentes para sa-
ber se eles já pensam 

na escolha de uma profis-
são para o futuro. O estu-
dante J.A.E disse que dese-
ja ser “vagabundo”. Então, 
questionamos sua escolha 
e pedimos para ele falar 
um pouco mais sobre o 
assunto. J.A.E nos explica 
que ser ‘youtuber’ é ser va-
gabundo. “A pessoa não faz 
nada e ainda ganha muito 
dinheiro”, diz.
    A palavra youtuber aca-
ba de entrar no dicionário 
da língua inglesa. Segundo 
o dicionário, o youtuber é 
um usuário frequente do 
site de compartilhamento 
de vídeos chamado YouTu-
be, que produz e aparece 
em um determinado canal.
   Para desmistificar a fun-
ção, a edição do EAMB 
entrevistou o youtuber 
Whindersson Nunes (22 
anos), artista, digital in-
fluencer (influenciador di-
gital) e vlogger (pessoa que 
produz vídeos sobre deter-
minados assuntos, com a 
finalidade de divulgar algo 
em específico ou somente 

para ganhar seguidores), 
que explicou como funcio-
na a profissão.
   Whinderson é conheci-
do como “Um fenômeno 
da internet”. Com 15 anos 
resolveu fazer vídeos para 
postar em seu canal do 
YouTube, com a esperan-
ça de conseguir algumas 
curtidas. O que aconteceu 
foi uma “avalanche”. Em 
pouco tempo Whinderson 
transformou-se em um dos 
nomes mais procurados do 
YouTube no Brasil, passan-
do a ser convidado para 
dar entrevistas, se apre-
sentar em canais de TV e 
fazer shows pelo país. Seu 
canal tem mais de 20 mi-
lhões de inscritos, conta 
com centenas de vídeos e 
conteúdo diversificado que 
inclui vlogs, paródias, mú-
sicas autorais e críticas de 
filmes.
   Confira a entrevista com-
pleta:
>>EAMB: Muitos adoles-
centes acreditam que o 
youtuber não precisa tra-
balhar, basta gravar um 
vídeo e pronto. No entan-
to, sabemos para você pro-

duzir bons vídeos e ter se-
guidores é necessário um 
cenário, uma boa edição 
de vídeo, entre outras ati-
vidades, além de conteúdo 
e criatividade. Como você 
desmistifica o pensamento 
desses adolescentes? Como 
é a profissão youtuber?
 WN: Essa profissão é 
como qualquer outra, te-
mos que ter responsabili-
dade e  prazer em alegrar 
tanta gente. Existe um ro-
teiro e preparo, para que o 
trabalho não seja feito de 
qualquer maneira.
>>EAMB: Você tem ciência 
da responsabilidade social 
de um youtuber, sabendo 
que ele é um formador de 
opinião e que suas men-
sagens podem modificar 
comportamentos? Fale so-
bre isso.
WN: Sim, claro, por isso 
temos que tomar bastante 
cuidado para não desen-
volver assuntos polêmicos.
>>EAMB: A mídia tem di-
vulgado informações sobre 
adolescentes e jovens que 
resolvem participar de de-
safios, trazendo para eles, 
impactos negativos. Você 

Entrevista com Whinderson Nunes. O canal do artista tem mais de 20 milhões de inscritos

Psicanalista diz que pais devem ficar atentos aos acessos dos filhos
     A psicanalista Silvana 
Moczydlower Monteiro, 
coordenadora da Clínica 
Social do Sindicato dos 
Psicanalistas do Espírito 
Santo fala da preocupa-
ção em relação a busca 
do adolescente por um 
determinado youtuber.
   “Temos vários tipos de 
profissionais na internet, 
então, o mais preocupante 
é o que está sendo visto,  
que tipo de canal é segui-

do e se o profissional é um 
exemplo para este adoles-
cente. Seria uma maneira 
de ele ser aceito no grupo 
que participa? O canal é se-
guido somente porque está 
na moda? O preocupante 
é o que o adolescente está 
vendo nesse tipo de traba-
lho, então, tudo isso precisa 
ser conversado entre pais e 
filhos. Quando um adoles-
cente enxerga um Youtuber 
como um exemplo, acredita 

que ele ganha dinheiro sem 
fazer nada, tem fama, se-
guidores, por isso seguirá os 
mesmos passos, é necessá-
rio que os pais fiquem aten-
tos. O que passa na cabeça 
deste adolescente? Não im-
porta o que o filho vê ou es-
cuta, mas como isso é senti-
do. Então, a presença de um 
responsável para conversar 
e perguntar o que ele está 
assistindo e o que mais 
chama mais a atenção dele 
no conteúdo ou no youtu-
ber, torna-se extremamente 
necessária para que possa 
orientá-lo, compreendê-lo e, 
até mesmo, discutir sobre o 
assunto. Não adianta proi-
bir, vale a pena estar junto, 
participar, tentar entender 
o que o adolescente busca 
naquele canal, o que pen-
sa e porque pensa daquela 
maneira”. 
     Silvana comenta que 
o adolescente precisa ser 
aceito por um grupo. Isso 
faz com que ele busque 

referências em determi-
nados locais, como nos 
canais de internet, iden-
tificando-se com a manei-
ra de se vestir, as gírias, 
o modo de pensar, o ser 
engraçado, entre outras 
questões de um youtuber 
por exemplo, fazendo com 
que ele tenha influências 
boas ou ruins.
     “Os pais devem questio-
nar qual é o youtuber que 
seus filhos estão seguindo, 
o que eles estão pensando 
ou buscando. Essa deve ser 
uma grande preocupação. 
É necessário aproximar-se, 
olhar para os filhos, conver-
sar sobre o assunto, saber o 
que ele acredita e porque 
segue determinado youtu-
ber, mantendo um diálogo 
para compreender melhor 
essa fase difícil de adminis-
trar, que é a adolescência, 
e bastante definitiva. De 
acordo com a vivência, o 
adolescente poderá seguir 
determinados passos”.

já pensou em 
preparar al-
gum tipo de 
mensagem 
que traga 
i mpac tos 
pos it ivos 
a respeito 
de alguma 
causa?
WN: Olha, 
eu me pronun-
cio em minhas 
redes sociais, mas sempre 
com muito cuidado, pois 
a má interpretação pode 
causar uma polêmica tre-
menda.
>>EAMB: Após você ficar 
conhecido no YouTube, 
sua vida mudou bastante? 
Fale sobre o sucesso.
WN: Sim, mudou muito, ao 
ponto de eu ser reconheci-
do por onde eu passo por 
pessoas. Fico bastante feliz 
com o carinho dos fãs.
>>EAMB: Qual a mensa-
gem que você deixa para 
os jovens que desejam per-
correr um caminho de su-
cesso como o seu?
WN: Acredite em seu po-
tencial, faça as coisas sem-
pre com honestidade.

Para Whinderson, 
a profissão é como 
qualquer outra. É preciso 
responsabilidade.
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Novo tipo de Balão 
Intragástrico 
aumenta a eficácia 
do procedimento 
e reduz tempo de 
recuperação do 
paciente

Coluna

Foco, 
persistência e 

montivação

Aldomar Junior Coach
www.supereseuslimites.com - coach@supereseuslimites.com

     Nas minhas palestras e treinamen-
tos eu gosto muito de contar a seguin-
te história: Um missionário passou 
a viver com uma tribo aborígene na 
África. Todos os dias, os aborígenes 
andavam muitos quilômetros para 
trazer água para casa. Perplexo com 
aquele trabalho desgastante, o missio-
nário pesquisou e descobriu um lençol 
de água subterrânea. Imediatamente 
ele foi até o chefe da tribo e contou en-
tusiasmado a novidade: Chefe! Chefe! 
Descobri água no subsolo, podemos 
cavar um poço! Então, o chefe da tri-
bo convocou uma reunião para discu-
tir o assunto. O resultado da reunião 
foi um tanto inesperado. “Estamos 
tão ocupados transportando água que 
não podemos cavar um poço” — disse 
o chefe.
     É muito fácil perder o foco e a vi-
são de longo prazo e se concentrar nos 
resultados semanais. Recém lançado, 
o filme Fome de Poder (The Founder) 
mostra a história de Ray Kroc, o “Fun-
dador” do McDonald’s. Um vendedor 
em dificuldades que transformou um 
stand de hambúrgueres da Califórnia 
em um império. No começo foi um 
empreendedor pequeno, com muitos 
problemas, mas teve visão, foco, pen-
sou grande, a longo prazo e trabalhou 
duro. Ray Kroc sobreviveu até os 52 
anos de idade vendendo copos descar-
táveis, máquinas de milk-shake, entre 
outros. Até que durante uma visita, 
fascinado com o restaurante McDo-
nald’s, propõe franquias aos irmãos 
McDonald’s, sendo dele próprio a pri-
meira franquia. Cinco anos depois, o 
sucesso financeiro das franquias foi 
tanto, que Ray Kroc comprou os di-
reitos dos McDonald’s. Como lições, 
além da importância do foco e da vi-
são a logo prazo que o fez apostar em 
tendências e assumir riscos, o filme 

mostra também o poder da persistên-
cia e da capacidade de automotivação. 
     A mesma persistência que levou o 
japonês Soichiro Honda a criar uma 
das maiores inovações do século XX. 
Ele sonhava em fabricar peças de 
motores de automóveis para Toyota, 

porém quando finalmente conseguiu 
apresentar o seu produto, foi informa-
do que o modelo não atendia aos pa-
drões da empresa. Passado um ano de 
trabalho duro, em nova reunião, foi 
aprovado para se tornar um fornece-
dor. Só faltava construir a fábrica. Aos 
poucos, ergueu a fábrica e iniciou a 
produção. Durante a segunda guerra a 
fábrica foi bombardeada e danificada e 
logo depois foi completamente destru-
ída por um terremoto. Restou a ele en-
tregar o seu projeto para a Toyota. Para 
se deslocar com a sua família depois do 
terremoto, acoplou um pequeno motor 
à sua bicicleta, começando em seguida 
a fabricar os ciclomotores. Honda não 
só fundou a maior empresa de motoci-
cletas como popularizou o motociclis-
mo no mundo.
      Essas são apenas algumas histó-
rias que mostram como o foco, a per-
sistência e a automotivação podem 
nos levar ao sucesso. Atuando como 
Business Coach, muitas vezes encontro 
o empresário sem foco, desmotivado, 
paralisado diante de uma decisão em 
seus negócios, passando por uma crise 
e sem saber o que fazer nem como fa-
zer. A perda de motivação muitas ve-
zes vem com a falta de planejamento. 
Planejamento diz respeito à capacidade 
do empresário de organizar e prever os 
efeitos de uma série de eventos, além 
de  determinar os objetivos da empresa 
e os meios de alcança-los. O Coaching 
é um processo que faz com que as pes-
soas consigam cumprir seus objetivos. 
No Business Coaching é trabalha-
do um objetivo ou uma meta de uma 
empresa. Vencendo barreiras internas 
como o medo e dúvidas; encontran-
do um equilíbrio físico e emocional e 
principalmente clareza – Saber exa-
tamente o que quer para a  empresa e 
como chegar lá.

Procedimento reduz 
o apetite e auxilia na 
perda de peso

Mariana Spelta 

Perder peso e ter uma 
boa saúde é o desejo 
da maioria das pes-

soas. Contudo, mesmo 
visitando nutricionistas 
e fazendo matrícula na 
academia, muita gente 
ainda luta com a balança. 
Diante dessa realidade, 
a medicina tem evoluído 
para ajudar as pessoas na 
perda de peso.
      Um procedimento que 
tem como objetivo prin-
cipal a perda de peso é 
a colocação do balão in-
tragástrico que ocupa de 
40% a 60% do estômago 
reduzindo assim o ape-
tite. Antigamente, esses 
balões tinham uma dura-
bilidade de até seis meses, 
mas um produto lançado 
recentemente permite 
que o paciente fique um 
ano ou mais com o balão.

      De acordo com o ci-
rurgião de intestino/en-
doscopista Paulo Henri-
que Mansur, que atende 
na clínica Skopia que fica 
no Shopping Norte Sul, 
em Jardim Camburi, esse 
novo balão é ajustável, o 
que reduz o tempo de re-
cuperação do paciente de 
seis para até três dias. “O 
balão antigo tem a capaci-
dade de 700 ml e tínhamos 
que enche-lo de uma vez só. 
Já o novo, além de ter uma 
capacidade de 1 litro, pode 
ser enchido aos poucos fa-
zendo com que o paciente 
se acostume melhor com o 
balão”, afirmou o doutor.
      Paulo Henrique  Man-
sur explicou ainda que o 
balão intragástrico é co-
locado através de uma en-
doscopia, procedimento 
que dura cerca de 30 mi-
nutos. Ele disse que a pes-
soa que coloca o novo ba-
lão pode perder de 20% a 

25% do seu peso corporal. 
“Com esse novo balão nós 
acompanhamos o paciente 
durante um ano, logo ele 
tem um tempo maior para 
fazer a reeducação alimen-
tar. Ao fim do processo o 
balão é retirado também 
através de uma endosco-
pia”, ressaltou o doutor.
      Segundo o médico, o 
procedimento é indica-
do para pessoas que tem 
o IMC (Índice de Mas-
sa Corpórea) a partir de 
27, que indica sobrepeso. 
Paulo Henrique Mansur 
também lembrou que o 
balão intragástrico só é 
realmente eficaz se for 
feito em conjunto com 
um processo de mudan-
ças de hábitos. “Sem uma 
equipe multidisciplinar – 
com nutricionista, o médi-
co que vai colocar o balão, 
e até um psicólogo – o pro-
cedimento não dá certo”, 
afirmou.

      A Economia Criativa, se-
tor que envolve áreas como 
Comunicação, Design, Arqui-
tetura, Moda e Tecnologia da 
informação, é um dos setores 
que mais cresce na atualidade, 
tanto em relação a criação de 
empregos, como quem deseja 
lançar o seu negócio próprio. 
Para atender esta demanda 
de capacitação será lançado 
neste sábado (8), a partir das 
8 horas, na sede da Acacci, 
o projeto Circuito Criativo. 

       Durante todo este dia se-
rão ministrados workshops 
com os temas Empreendedo-
rismo Criativo, Assessoria de 
Imprensa com ênfase em Rede 
Sociais e Grafiti, em que os 
alunos, como atividade final, 
terão oportunidade de grafi-
tar o pátio da sede da Acacci. 
   Também será organizado, 
viagens educativas e culturais 
pelo Estado ou pelo Brasil, de 
acordo com o interesse dos 
participantes. A previsão da 
primeira viagem é para a cida-
de de Muqui, conhecida pelas 

suas manifestações artísticas, 
como o Festival de Cinema.  
   O evento é voltado tanto para 
profissionais e estudantes das 
mais diversas áreas que bus-
cam aprimoramento e cresci-
mento no mercado criativo. A 
proposta do Circuito Criativo 
é de uma escola livre, ponto de 
encontro para compartilhar 
conhecimento, desenvolver ha-
bilidades e se aprofundar em 
temas da atualidade, em uma 
sociedade conectada e em rede.  
Em um espaço multidisciplinar 
e interativo, também aconte-

Projeto Circuito Criativo capacita profissionais para Economia Criativa

cerão ao final do dia, mani-
festação artísticas e culturais, 
além do espaço gastronômico. 
   O Circuito Criativo é uma 
iniciativa da publicitária e mes-
tranda em Artes, Daniela Me-
neghelli e do professor universi-
tário e mestre em comunicação, 
Roberto Teixeira.  O evento de 
lançamento é realizado em par-
ceria com a empresa Eu Amo 
Meu Bairro e a agência de pu-
blicidade e Pazz Comunicação. 
   Para fazer as inscrições é só 
acompanhar a  página no      fb.
com/CircuitoCriativoVitoria.

mariana.spelta@gmail.com

Roberto Teixeira
teixeira.rb@gmail.com

Ald Junior
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Empreendedora busca 
alternativas para resolver 
questões financeiras

Acise de emprego no Brasil 
tem feito com que as pes-
soas busquem alternativas 

empreendedoras para suprir 
suas carências financeiras. A 
pedagoga Luciana do Carmo 
Macedo (46 anos) é um exemplo. 
Ela realiza diversas atividades 
em Jardim Camburi para suprir 
suas necessidades e conseguir 
seu sustento. Luciana é uma 
moradora popular, bastante co-
nhecida pela comunidade, isso 
facilita seu network.
      “Tenho formação em peda-
gogia, mas por falta de oportu-
nidade, atualmente, comerciali-
zo artesanatos na feira livre que 
acontecem às sextas-feiras em 

Jardim Camburi. Além disso, re-
alizo outras atividades como ser-
viços de manicura e pedicura, e 
vendo espetos de  churrasquinhos 
em eventos acontecem no bairro. 
Confecciono panos de prato, por-
tas sujeira, puxas saco, jogos ame-
ricanos, suplás (espécie de jogo 
americano redondo), descansos 
de pescoço e outros artesanatos e 
consigo vender meus produtos e 
serviços divulgando-os na inter-
net, como no whatsapp e no face-
book. Meus clientes indicam meu 
tranalho para outras pessoas. 
Aprendi o artesanato nos cursos 
gratuitos do Centro de Apoio de 
Dependentes Químicos (CADEQ), 
que acontecem às quartas-feiras. 
O CADEQ fica localizado na rua 
Julia Lacourt Penna, 1031, Jardim 
Camburi, em frente à creche João 
Pedro de Aguiar.  Moro há 30 anos 
em Jardim Camburi e quando 
cheguei no bairro, haviam poucos 
comércios e serviços. Na época, 
as ruas alagavam por causa da 
chuva. Sempre frequentei a igreja 
batista e me lembro que muitas 
vezes, a rua de frente da igreja 
ficava alagada quando chovia. 
Já vi de tudo aqui no bairro, até 
barco nas ruas quando em dias de 
muita chuva”, conta. 
      É possível solicitar produtos 
ou serviços de Luciana ligando 
para o telefone:  27 99838-0025.

A venda de churrasquinhos, artesanatos e serviços de 
manicura em residências são algumas maneiras que  
pedagoga encontra para suprir a falta de emprego

       A paixão pela dança traz 
ao cenário capixaba o 1º Fes-
tival de Tribal Fusion do ES, 
produzido e dirigido pela dan-
çarina, professora e coreógra-
fa Bianca Campagnoli. Bianca 
tem como objetivo disseminar 
seu curso e estudos relacio-
nados a dança Tribal Fusion 
no Espírito Santo, onde desde 
meados de 2014, introduz a 
modalidade em Vitória. 
      “Esse ‘novo’ estilo, também 
chamado de dança étnica con-
temporânea, é uma modalidade 
que funde na dança do ventre, 
arquétipos, conceitos e movi-
mentos de danças étnicas das 
mais variadas regiões, como o 
flamenco, dança indiana, mo-
vimentos folclóricos de diversas 
partes do oriente, danças tribais 
da África Central, e surgiu no 
final da década de 60 com a 
bailarina do ventre Jamila Sa-
limpur (Califórnia EUA), que 
em viajem se encantou com a 
cultura desses povos retratada 
através da dança, agregando 
ao seu trabalho. O Tribal Fu-
sion chegou ao Brasil na década 
de 90 e aos poucos foi incor-
porando elementos da cultura 
brasileira nas coreografias e 
figurinos, como o Maracatú e o 
Afoxé. A modalidade permite a 
liberdade criativa, fundindo-se 
todos os dias, é um processo de 
criação constante, tomando os 
elementos que encontra, am-
pliando o vocabulário gestual 
dos artistas, utilizando técnicas 
orientais e ocidentais. É uma 
mistura de danças, artes e et-

nias de todo o mundo, unindo do 
moderno ao ancestral”, informa.
      De acordo com Bianca, o 
festival conta com workshop 
ministrado pela bailarina Joline 
Andrade (Salvador Bahia) que é 
formada em dança na Universi-
dade Federal da Bahia e pós gra-
duada em Estudos contemporâ-
neos sobre a dança. 
      “Joline é, atualmente, a maior 
potência no Brasil em Tribal Fu-
sion. Participou de eventos Na-
cionais e Internacionais, levando 
nossa cultura a outros países. O 
Festival também agregará nú-
meros de outros tipos de danças, 
como afro, indiana, flamenco e 
outras e manifestações contempo-

râneas do Tribal Fusion”, acres-
centa. 
        O workshop de Joline An-
drade acontece no Stúdio de 
Dança do Ventre Bianca Cam-
pagnoli que fica em Jardim 
Camburi, na Rua Maria Au-
xiliadora Gomes Salomão,19, 
no dia 2 de julho, das 10 as 13 
horas. No mesmo dia acontece 
o 1º Festival de Tribal Fusion 
do ES no Teatro Municipal de 
Vila Velha, as 16 horas. O palco 
é aberto e as inscrições e venda 
de ingressos são feitas através 
do site www.biancacampagno-
li.com. Para maiores informa-
ções basta entrar em contato no 
telefone (27) 997418322.

Professora lança o 1º Festival de Tribal Fusion do ES

Recital na calçada: Estudante arrecada 
dinheiro para custear faculdade

        Ao caminhar  pelas calçadas  de Jardim Camburi,  morador pode se deparar com um pe-
queno recital de violino. 
      O estudante de matemática Kemuel Matias de Jesus (20 anos) encontrou uma forma de con-
seguir dinheiro para custear sua faculdade. Segundo ele, uma vez por semana, Kemuel monta 
uma pequena estrutura e faz apresentação pública com seu violino. Músicas de diversos estilos 
compõem seu repertório e um violino muito charmoso chama a atenção de quem passa. Um 
chapéu é colocado no chão para que as pessoas depositem suas contribuições.

Jogo americano (suplá) produzido por Luciana

Panos com apliques em tecido Descanso de pescoço

Divulgação Facebook
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II Café de Negócios - Eu Amo Meu 
Bairro reúne 120 empresários

Auditório lotado e públi-
co atento às informações 
passadas por consultores 

renomados no mercado. Assim 
foi o II Café de Negócios – Eu 
Amo Meu Bairro, promovi-
do pela empresa Eu Amo Meu 
Bairro e apoiado pela ACACCI, 
Shopping Norte Sul, Laborató-
rio Deomar Bittencourt, Rocha 
Firme Contabilidade, PAZZ Co-
municação, Sebrae-ES e Colégio 
Renovação.
      De acordo com a proprie-
tária da empresa Eu Amo Meu 
Bairro, Georgia Noronha, todas 
as 120 inscrições abertas foram 
preenchidas, o que mostra a 
credibilidade da marca junto à 
comunidade de Jardim Cambu-
ri. “O evento mostrou a seriedade 
da empresa e a receptividade tem 
aumentado bastante. Há pessoas 
que já estão na expectativa para o 
próximo Café de Negócios”, conta.
    Para Silvia Anchieta, Coor-
denadora de Atendimento do 
Sebrae Vitória o evento promo-
ve a integração entre os lojistas 
dos bairros que passam a se ver 
como parceiros e podem reali-
zar ações de aprendizado jun-
tos.
     Mas outra característica im-
portante do Café de Negócios  
- Eu Amo Meu Bairro é a pro-
moção de parcerias e negócios 
entre os próprios empresários 
locais. O diretor de convênios 
e parcerias estratégicas da Reis 
360 – Agência de confiança 
Google, Pedro Tassis, participou 
do evento pela primeira vez e 
está confiante em fechar novos 
negócios a partir do network 
feito.  “O Café de Negócios é uma 
ótima oportunidade para início de 
contatos e consolidações de negó-
cios que surgiram no evento”, as-
sinala Pedro.
     Outro diferencial foi o lo-
cal aonde ocorreu o Café de 
Negócios: a ACACCI.  Georgia 
explicou que assim o evento foi 
mais acolhedor. Já para a dire-
tora-presidente da ACACCI, Mi-
razilda Vairo, o evento firmou 
ainda mais a parceria que as 
duas empresas tinham, aproxi-
mando a entidade dos empresá-
rios locais.
     E por falar em promoção 
de parcerias, além do apoio, a 
PAZZ Comunicação veio somar 
junto à empresa Eu Amo Meu 
Bairro, agregando ainda mais 
valor a marca e a fortalecendo. 

Os proprietários da agência, 
Alexsander Gonçalves e Fausto 
Costa estão otimistas com no-
vos  negócios após participarem 
do Café de Negócios.
     “Jardim Camburi é uma ilha 
de prosperidade. O Café de Negó-
cios é apenas a ponta do iceberg 
da parceria entre a agência e Eu 
Amo Meu Bairro”. Já Fausto res-
salta que trabalhar a comuni-
cação pode ser um diferencial 
para empresa alcançar mais su-
cesso. “Se os empresários soubes-
sem o quão essencial a comunica-
ção é, não a trataria como gasto 
e sim um investimento”. A PAZZ 
Comunicação já começa os tra-
balhos com Eu Amo Meu Bairro. 
Ela reformulará a logomarca do 
jornal e da empresa, que será 
lançada, segundo Georgia Noro-
nha, na terceira edição do Café 
de Negócios.

O evento contou com a palestra “Promovendo minhas vendas”, oferecida pelo Sebrae e palestra “Alta Performance - Como ter alta 
performance na vida profissional e pessoal”, apresentada pelo professor universitário e Coach Aldomar Júnior

Os empresários tiveram um momento de Network onde puderam trocar cartões de visitas e apresentar 
seus negócios

Alexandra Viana
xjornalista@gmail.com

O encontro tem o objetivo de reunir empresários para gerar ideias, vendas, troca de experiências, fortalecer o comércio de 
produtos e serviços do bairro, e rede de contatos, além de descobrir possíveis parcerias.

Alessandro Skalzer

Alessandro Skalzer
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Adolescentes adquirem fluência em inglês no 
período de dois anos com o curso Teens

De acordo com o sócio pro-
prietário da Uptime, Clau-
dio Terra, a escola abriu 

vagas para o Teens, um curso 
com duração de dois anos e 
dividido em 4 semestres, com 
duas aulas semanais.
    “O Teens é um curso com con-
teúdo desenvolvido para alunos 
de idade entre 11 a 15 anos, com 
foco dinâmico, lúdico e atual, e 
utiliza no método a mnemôni-
ca (técnicas de memorização) e 
neurolinguística (ciência que es-
tuda como nossas experiências 
subjetivas afetam nosso compor-
tamento e aprendizado)”, diz.
    O adolescente sai da Upti-
me, no final do segundo ano, 
f luente no idioma, pois o 
aprendizado é natural. No cur-
so Teens as turmas possuem 
no máximo 8 alunos em sala 
de aula e 100% de conversação.
        De acordo com a sócia pro-
prietária Dilsa Terra, a uptime 
é a primeira escola de idiomas 
do mundo a oferece realidade 
virtual na sua metodologia de 
ensino, onde o aluno pratica 

imersão nos exercícios, pene-
trando no ambiente, vendo e 
vivenciando uma experiência 
no idioma inglês.
     “Uma grande vantagem do 
curso é que o aluno paga somen-
te dez mensalidades no ano, não 
sendo cobrado o período das fé-
rias. O método é diferenciado, 
sendo mais eficaz, realizando 
o aprendizado rapidamente e 
definitivamente. Não é necessá-
rio estudar inglês durante cinco 
anos, como nos cursos tradicio-
nais”, conta.
      Para adultos não f luentes 
a Uptime oferece  o College, 
curso que inicia qualquer dia 
do ano, com horário de aula 
f lexível, 100% de conversa-
ção e duração de 12 meses. E, 
para quem já é f luente e quer 
manter ou aprimorar o idioma 
, oferecemos o Clube de Con-
versação.
    Ligue para 3055-4424 ou 
99736-3230, agende sua entre-
vista, traga o jornal euamo-
meubairro com a matéria sobre 
a Uptime e ganhe um brinde. 

Voltado para adolescentes, a Uptime oferece curso com método inovador. O aluno paga somente os meses estudados no ano

Kasa Mais está de endereço novo

Conhecida pelos mora-
dores de Jardim Camburi 
por oferecer produtos di-
versificados, de qualidade 
e bom preço, a loja Kasa 
Mais está de endereço 
novo. Agora, ela se locali-
za na rua Ranulpho Barbo-
sa dos Santos, 587, loja dois 
e está aberta de segunda a 
sexta das 8h às 18hs e aos 
sábados das 8h30 às 13hs.
Com amplo espaço para 
dar mais comodidade aos 

clientes, a loja possui ob-
jetos uteis para o lar ou 
empresa, artigos para pre-
sentes, decoração e para 
pequenos reparos.
Segundo a sócia-proprie-
tária, Maria Aparecida 
Militão, a loja se deslocou 
para um espaço maior jus-
tamente para atender a 
demanda dos clientes. No 
entanto, ela ressalta: “O 
nosso atendimento conti-
nua o mesmo e o fazemos 
com qualidade, sempre ou-
vindo o cliente e procuran-
do ofertar a ele exatamen-
te o que procura’, garante.

A Kasa Mais ainda possui 
facebook: @kasamaises 
e site: www.kasamaises.
com.br onde o cliente pode 
conferir os produtos ofer-
tados antes de ir à loja.

Próximo à Maternidade Santa Paula

Oldies Garage

Atendimento com agendamento
aos sábados e domingos

99928.0049

Estacionamento
Lavagem

Polimento

Cristalização
Insulfilm

Enceramento

SOS Bateria
Serviço de guincho

Hidratação de couro

Av. Dr. Herwan Modenese Wanderley,  340, Jardim Camburi 

Alexandra Viana
xjornalista@gmail.com

Ald Junior

Ald Junior
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       A homeopatia é uma especialida-
de médica reconhecida pelo Conselho 
Federal de Medicina no Brasil, que 
utiliza as mesmas substâncias que 
provocam os sintomas de determina-
dos problemas para tratar ou aliviar 
vários tipos de doenças, seguindo o 
princípio geral de que “semelhante 
cura semelhante”. 
      De acordo com a médica home-
opata Rosane de Paula Nogueira, a 
homeopatia é um tipo de tratamento 
médico que estimula a energia vital 
do paciente para haver o equilíbrio. 
Segundo ela, um medicamento ho-
meopático prescrito incorretamente, 
pode provocar outros sintomas (pato-
genesia), confirmando o erro da au-
tomedicação. É um remédio individu-
alizado preparado para cada pessoa, 
seguindo a matéria médica homeo-
pática ou repertorização - estudamos 
os sintomas e encontramos o medica-
mento similimum (mais semelhante 
possível) - durante a consulta. 
       A médica fala que a homeopatia 
pode ser uma medicina complemen-
tar. 
       Tratamos o indivíduo como um 
todo, qualquer tipo de doença, mesmo 
que o paciente esteja tomando medica-
mento alopático porque a homeopatia 
cura a pessoa de dentro para fora. Para 
entender melhor como funciona a ho-
meopatia, vou explicar como funciona 
o tratamento médico com uma vacina, 
com remédio alopático e com a home-
opatia. No caso da vacina (isopatia), 
o tratamento do paciente é baseado no 
emprego do agente causal ou de um 
produto da mesma doença. Ele reage 
formando anticorpos contra a doença. 
O paciente recebe o medicamento que 
provoca os sintomas semelhantes e o 
organismo reage igual e contrário se 
curando. O remédio alopático, ou seja, 
a alopatia é um método de tratamento 
em que se empregam remédios que pro-
vocam no organismo efeitos contrários 
aos da doença em causa. Já a homeopa-
tia trabalha com a cura do semelhante. 
Quando o paciente vai ao consultório 
médico orientamos sobre o que é a ho-
meopatia. No SUS para o paciente mar-
car uma consulta, é necessário assistir 
uma palestra”, informa. 
     Segundo Rosane, os pacientes que 
se tratam com a alopatia podem asso-
ciar o tratamento com a homeopatia. 
    “Os pacientes devem continuar seu 
tratamento utilizando o remédio alo-
pático prescrito por seu médico, e ao 
mesmo tempo, pode fazer o uso da 
homeopatia como medicamento com-
plementar. Em caso de cura, o medica-
mento alopático pode ser retirado com 
autorização do médico que prescreveu 
o remédio”, diz.

A mudança de temperatura e 
tempo seco ocasionam o aumento 
de casos de doenças respiratórias

Homeopatia: 
entenda como 
funciona

Existem alguns períodos do ano em 
que o tempo fica seco e o ar mais frio, 
favorecendo o surgimento de gripes, 

resfriados, pneumonias, sinusites, asmas, 
rinites, bronquites, amigdalites, faringi-
tes, entre outras doenças respiratórias.
     Katia Nazareth Menegatti é médica 
de saúde da família, da comunidade e 
atua no município de Serra. Ela fala que 
as doenças respiratórias são aquelas que 
acometem as vias aéreas superiores e os 
pulmões.  
     “As principais causas dessas doenças 
são a queda da temperatura, o contato di-
reto com pessoas contaminadas, através de 
espirros, de lugares fechados e pessoas que 
não têm o hábito de lavar as mãos e as co-
locam em objetos, como maçanetas, portas 
e outros locais, fazendo com que haja con-
tágio através do contato indireto”, informa. 
      Kátia diz que em casos mais simples, 
a hidratação com bastante líquido e o re-
pouso auxiliam o tratamento. Já para os 
casos mais graves é necessário procurar 
um médico para que  sejam prescritos 
antialérgicos, corticóides, e até mesmo, 
antibióticos.
      “Para os casos extremos, a indicação é 
a internação. As crianças são as que mais 
sofrem com as mudanças de temperatura. 
Há como se prevenir de doenças evitando o 
contato com pessoas contaminadas, desin-
fectando as mãos lavando-as bem ou utili-
zando o álcool em gel e evitando ambientes 
fechados. No caso de viroses é necessário 
fazer o uso de vacinas correspondentes às 
doenças desta época do ano, como a  in-
fluenza” .
      De acordo com Kátia, o período em 
que mais se manifestam doenças respira-
tórias é a estação fria, entre os meses de 
maio a agosto. 
     “As doenças são diferenciadas pela gra-
vidade dos sintomas como espirros, dores de 
cabeça, dores no corpo, perda leve do ape-
tite. A febre alta, falta de ar, tosse seca ou 
produtiva e prostração são sintomas que 
levam o paciente a procurar atendimento 
médico. Asma e bronquite tem sintomas de 
tosse seca e falta de ar, sem febre. Resfria-
dos e gripes, a presença de febre e calafrios, 
podem ser corriqueiros. A pneumonia ma-
nifesta-se com febre alta, tosse produtiva, 
dor torácica, prostração e perda de apetite. 

A influenza tem causado muita procura dos 
pacientes aos postos de saúde, pois os sinto-
mas são bem parecidos com a pneumonia, 
como tosse seca, febre alta, falta de ar, do-
res de cabeça e prostração.  É por isso que 
é importante que as pessoas nessa época do 
ano façam o uso das vacinas obrigatórias.  
Em caso de sintomas simples como coriza, 

tosse seca e espirros, sem febre, apenas sin-
tomáticos, tratamos com a hidratação. Se os 
sintomas se agravarem com febre alta, falta 
de ar intensa e prostração, o paciente deve 
procurar o médico imediatamente, para que 
seja iniciado o tratamento específico. As si-
nusites, normalmente são complicações de 
resfriados e gripes”, conclui.

Katia Menegatti é médica de saúde da 
família e atua no município de Serra

Divulgação Facebook


